
وكما قلت سابقاً ، هذا معاجلة الداء بالداء ، وداوين باليت كانت هي الداء متاماً ، وال يكون إقامة صرح  الشيخ :
عن بعض أو كثري من األحكام الشرعية ، بل جيب اإلسالم واتمع اإلسالمي والدولة اإلسالمية أبداً على التنازل 

، ومن  (( َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتِقيَن ))علينا أن نصرب وأن نصابر وأن نتقي اهللا عز وجل ، واألمر كما قال تعاىل : 
املمكن ملثل هذه اجلماعات إذا أرادت أن تشتغل بالسياسة اليت ليس فيها خمالفة للشريعة ، أن توجه هذه 

مات وخباصة أا تزعم أا حكومات إسالمية ، فيلفت نظرهم إىل أن كثري من هذه األمور اليت جاءت احلكو 
فيما ذكرت ونقلت خمالفة للشريعة فمثًال أول ذلك حلق اللحية ، من عجائب بعض الدول العربية ، أن بعض 

اب املسلم إىل اجليش مرغماً الدول األوروبية خري منها يف هذه القضية ، بعض الدول اإلسالمية يدخل الشب
فيكون أول عقوبة على إسالمه أن حيلقوا حليته ، بينما يف بعض الدول األوروبية وأنا رأيت بعيين ، ملا ُكتب يل 
الذهاب إىل بعض البالد األوروبية ومررنا بإيطاليا مث جببال األلب بسويسرا ، مرت بنا سيارات عسكرية ، فلفت 

حني ، فسألنا عن السبب ؟ قال هنا احلرية واضحة مع أفراد اجليش من شاء حلق ، نظري أن بعض العساكر ملت
ومن شاء عفى ، بينما النظام اإلجنليزي الذي كان يستعمر بعض البالد العربية ، ال يزال املسلمون احلكام 

عات السياسية املسلمون يفرضون على اجلنود املسلمني حلق اللحية ، فإذا أرادوا إصالحًا ، أعين هذه اجلما
فليقدموا طلبام إىل هذه الدولة ، فقد يستجيبون لبعضها وقد ميتنعون عن الكثري منها ، أما أن يُقال جيوز 
الدخول فيها والتنازل عن بعض األحكام الشرعية ، يف لعَل وعسى يكون يف منفعة للدعوة املسلمة من هذا 

جييز من كان فقيهاً يعلم أن اإلسالم ال جييز ارتكاب حمرم  الشخص وهذا أيضاً جهٌل باإلسالم ؛ ألن اإلسالم ال
سلفاً خشية أن يقع يف حمرم أكرب ، مثًال إنسان خرج مسافراً ، وهو خيشى أن يتعرض للموت جوعاً ، فوجد ميتة 
، لكنه ملا وجدها ما جيوز له أن يأكلها ؛ ألنه ال خيشى موتًا فهو يأكلها سلفًا ، ويقول الضرورات تبيح 

حملظورات ، هو ما وقع يف الضرورة بعد ، كذلك بعض الشباب عندنا يف سوريا ، ويف األردن كانوا إذا أرادوا أن ا
  ينتقلوا من مكان إىل مكان ، حلقوا حلاهم ، ملاذا يا أخي ؟ قال : أخشى أن يُلقى علي القبض .

ل ؟ بلعل وهذه قاعدة ال يلتزمها هؤالء طيب وقد ال يُلقى عليك القبض ، فإذاً مبا استحللت معصية اهللا عز وج
اجلماعات ألنين قلت أم ال أعتقد أن فيهم عاملا درس العلم حياته درس احلياة االجتماعية ، وعرف ما جيوز هلا 
وما ال جيوز ، مث نصب نفسه أو نصب عليهم أمرياً ، فهو اآلن يبيح هلم ما كان من قبل حرامًا ، ومن املشاكل 

ا بعض علماء السلف ، أن ميسي اإلنسان على رأٍي مث ميسي على رأيًا آخر ؛ ألنه يتأثر بالتيارات اليت أشار إليه
واملوجات اليت تأخذه ميينًا ويسارًا ، ولذلك فعلينا أن نثبت على ما علمنا من شريعة اهللا عز وجل ، وال يضطرنا 

مصلحة ، فإن املصلحة ال تتحقق بطريق ما نراه من االحنرافات لكي ننحرف حنُن مع املنحرفني باسم حتقيق 



ارتكاب املفاسد واهللا سبحانه وتعاىل نرجوا أن يلهم املسلمني مجيعًا أن يكونوا وقافني عند كتاب اهللا وحديث 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأال يتأثروا بالتيارات الفكرية اليت تأخذ م مييناً ويسارا ولو كانت عليها الفتات 

  إسالمية .
  آخر سؤال إن شاء اهللا . السائل :
  قصري . الشيخ :
  قصري إن شاء اهللا . السائل :
  تفضل . الشيخ :
من ضمن األمور اليت يعين يُلزم ا أفراد اجلماعة دراسة بعض الكتب ككتاب فصول من السياسة  السائل :

ن والعمل السياسي وأخريًا كتاب الشرعية يف الدعوة إىل اهللا للشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق ، وكتاب املسلمو 
من كتاب فصول من  183أحكام التصوير يف الشريعة اإلسالمية ، علماً بأن يف بعض هذه الكتب من صفحة 

السياسة الشرعية يف الدعوة إىل اهللا ، تطرق الشيخ عبد الرمحن عن قضية تعطيل النصوص من أجل املصاحل 
ي بالسودان ذا الكتاب وغريه من الكتب حىت وصل بعضهم عندما الشرعية ، وقد ُفنت كثري من الشباب السلف

نقول قال الشيخ األلباين حفظه اهللا تعاىل قال كذا وكذا ، البعض يتجرأ على علماء احلديث ، ويقول هذا عامل 
عاش ويعرف 

ُ
حديث حاصر نفسه يف حيطان يدرس يصحح ينقح وهكذا ، أما هذا رجل يدرس الواقع امل

ر ، لذلك يؤدي الذي حيتاجه السودان حىت أنه ألف هذا الكتاب خصيصًا للسودان ، ومن هنا متطلبات العص
  املنصرم . 84بدأت البلبلة من سنة 

اهللا املستعان ، هذا بقي أمراً مزعج جداً ، وهذا يؤكد ما قلته آنفاً أن الذين يتولون قيادة الشباب املسلم  الشيخ :
 ينضجوا يف هذا العلم ، صحيح أن األلباين يصحح ويضعف  . . اخل ، اليوم ، هم من الشباب ، والذين مل

ولكنه ال يعيش يف املريخ ، ويعرف األحوال اليت حتيط باملسلمني ، ولكنه يلتزم األحكام الشرعية وال يرى للمسلم 
جلامعة اإلسالمية ، لو سبيالً أن يقول إن الغاية تربر الوسيلة ، ولو ُسئل عبد الرمحن نفسه وهو كان تلميذاً يل يف ا

ُسئل او لو أتيح يل أن ألتقي به هل أنت تقول بأن الغاية تربر الوسيلة ؟ لقال ال ؛ ألن هذه قاعدة كافرة .لكننا 
إذا لفتنا نظره بأنه ينطلق منها ، وحياته واستحالله وتصويره االستحالل لبعض احملرمات هذا متثيل هلذه القاعدة 

 ا مسلم بل ال بد له أن ينكرها ، لكن ما الفائدة أن نقول شيئًا ونفعل شيئًا آخر ، اليت ال ميكن أن يعرتف
ولذلك حنن نسأل ألخينا هذا وملن قد تورط به يف خمالفة الشرع يف بعض األحكام ، نسأل لنا وله اهلداية والتوفيق 

هذه االنفالتات عن بعض التباع حقًا طريقة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصاحل ، وأعود ألقول أن 



(( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين األحكام والشرعية ، ختالف طريقة املسلمني طيلة هذه القرون العديدة ، 

، ونسأل اهللا عز وجل أن  له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ))
  نا السري على منهاجها والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .يعرفنا بطريق املسلمني األولني وأن يلهم

هم ماذا يريدون شيخنا هم ماذا يريدون من الشيخ األلباين يلي حاصر حاله بني أربع واجهات ؟ بل  السائل :
بات الدعوات الدائمة املستمرة ليل وار وآالف األشرطة املسجلة يف االس العلمية وغريها ويف الدعوات واملناس

  ؟ كيف هذا حاصر نفسه ؟ أنا أريد أن أعرف ؟ هؤالء عقوهلم حمدودة  .
  اهللا املستعان ، اهللا املستعان ، ادعوا هلم باهلداية . الشيخ :
  اهللا يهديهم . السائل :
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، جزى اهللا عنا وعن اإلسالم خريًا شيخنا الشيخ حممد ناصر الدين األلباين ،  السائل :

بارك اهللا يف علمه ويف عمره ، حنن ومن هنا إن شاء اهللا نناشده مناشدة خاصة أن يؤلف مؤلفا حول هذه 
املواضيع حىت يستفيد منها مجيع الناس ، ألن هذه األشرطة ال تصل إىل كل الناس ونشاطها يكون حمصورًا يف 

ور كما ألفت مؤلفات خصيصاً بعض الناس . ولذلك نناشده مناشدة خاصة أن يؤلف مؤلفًا حول هذه األم
  للسودان .

  نرجوا اهللا يوفقنا لذلك ، وأن يستجيب دعاءكم وادعوا لنا يف الغيب  . الشيخ :
  جزاك اهللا خريا . السائل :
واإلنسان ربنا عز وجل خلقُه يف أحسن تقومي ال شك ، وقدر لُه حاجة إىل طعام إىل شراب ، إىل الراحة  الشيخ :

إنسان حيتاج إىل ساعات من الراحة بالنوم ، خاصة إذا كان شاباً قد حيتاج إىل ساعات أكثر ، ، إىل النوم ، وكل 
فإذا سهر بعد صالة العشاء ساعتني فسوف يعوضهما على حساب ترك صالة الفجر ، فنحن نقول لُه نظم 

ي صالة الفجر أوًال حياتك ، نظم ساعات راحتك ونومك ، مث مبكراً تستيقظ مبكراً ، حينئٍذ يتيسر لَك أن تصل
يف وقتها ، وليس بعد طلوع الشمس .ثانياً : تصليها مع مجاعة املسلمني كما هو الشأن يف بقية الصلوات ، كما 
تقدم يف اجلواب األول ، مث نقول له هذه الصالة اليت يصليها بعد طلوع الشمس ال قيمة هلا ، إال يف حالة واحدة 

غلبه النوم ، واستيقظ بعد طلوع الشمس فليصليها حني يذكرها ال كفارة هلا إال ذلك ، إذا اتبع السنة ونام مبكراً و 
يقوم يف  ....أما أن يغري منط حياته وجيعل حياته على خالف الشرع فيعترب ذلك عذراً له ، ينام يف نصف الليل 

خر الليل وهكذا ، فهذه أنا ال أستطيع. يا أخي من يف أول الليل فسوف تستطيع أن تقوم يف آ ...نصف النهار 
  الصالة اليت يصليها دائماً أبداً بعد طلوع الشمس ال قيمة هلا شرعاً أبداً .



هل جتزئ هذه الصالة وما يرتتب عليها من إمث ؟ أم يعترب كافراً ؟ أقول هذه الصالة ال جتزي أي ال تربأ ذمته بأداء 
اليت ذكرا آنفًا ، وخالصة ذلك إنه هو ينام بعد صالة صالة الفجر دائمًا أبداً بعد طلوع الشمس إال يف احلالة 

العشاء ، فإذا غلبُه النوم واستيقظ بعد طلوع الشمس فال مؤاخذة ، نائم ، لكن أن يظل يف منهجه السابق ما 
شرعية جيوز وال جتزيه هذه الصالة . أم هل يُعترب كافراً ؟ أم مقصر فقط ؟ نقول : ال يُعترب كافراً إذا كان معرتفاً ب

هذه الصالة ، كٍل يف وقتها ، وضمريه كما يُقال اليوم يؤنبُه على تقصريه ، فهذا ال يُعترب كافراً خبالف امللحد ، ال 
يُعترب كافراً ، وإمنا يُعترب ُمقصراً أشد التقصري ، وأخرياً أدى فريضة احلج فهل تُعترب صحيحة ؟نقول : إذا كان قد 

  اا فهي صحيحة . واضح ؟أَدى فريضة احلج بشروطها وبأرك
  نعم . السائل :
  ؟ ...من نفس  ...وجتوز أم ال ؟ فاجلواب هو  الشيخ :
  . ... السائل :
  هو ُيصلي أم ال ُيصلي ؟ الشيخ :
  بعد التوبة السائل :
  آه الشيخ :
  ُيصلي . ... السائل :
  يصلي . طيب امل يغتسل ؟ الشيخ :
  سنوات ، يقول ما اغتسل جاهًال فيها .بعد ما رجع اىل اهللا قبل ثالث  السائل :
  كل هذه السنني ما يغتسل ؟  الشيخ :
  . ...ال بل يغتسل ، ولكن االغتسال للرجوع اىل اهللا املسيحي ملا يدخل اإلسالم  السائل :
  ليش هو كان كافراً ؟ هو كان ضاالً  الشيخ :
  تارك للصالة السائل :
  ؟...ا كان تاركاً للصالة كان مؤمناً ا كما قلنا هو كان ضاًال ليس كافراً ، يعين مل الشيخ :
  نعم . السائل :
طيب هذا ليس كافرًا ، ليس كافرًا ، ولذلك ال جيب أن يغتسل كما جيب على الكافر إذا أسلم أن  الشيخ :

أن يغتسل ، يغتسل لكن هو ملا مثال تاب إىل اهللا توبًة نصوحاً ، وفاجأتُه أول صالة ، فإن كان ُجنبًا مثًال فعليه 
وإن كان حمدثًا احلدث األصغر عليه أن يتوضأ ، ال بد أنُه فعل هذا وهذا ، أما اغتسال ألنُه اهتدى ، هذا إمنا 



جيب على قول من يقول من مشاخيكم يف هذه البالد أن تارك الصالة كسًال كافر ، مرتد عن دينه ، فهذا ليس 
ت ، ال جيب عليه إال ما فعله ، أن يغتسل غسل اجلنابة عند صواباً ؛ ولذلك فهو بعد أن أسلم منذ ثالث سنوا

  اللزوم ، وأن يتوضأ لكل صالة ، ونسأل اهللا أن يثبتنا وإياكم مجيعاً .
أنت حلفت بالطالق هلا أنك ال تسافر ؟ وإال ال تسافر إىل أفغانستان ؟ كان حلفك بالطالق عامًا ؟  الشيخ :

  أما خاصاً ؟
  بأفغانستان .  السائل :
بأفغانستان حلفت هلا بالطالق أنك ال تسافر إىل أفغانستان ، كويس ، واآلن تريد أن تسافر ، وما  الشيخ :

  دخلت بالزوجة ؟
  دخلت بالزوجة وقت القسم مل أكن قد دخلت . السائل :
  اما كنت عاقد ؟ الشيخ :
  نعم كنت عاقدا فقط . السائل :
خبدمتها فيجوز لك أن تسافر إىل أفغانستان ، وعليك كفارة  اآلن إذا كان يوجد من أخوتك من يقوم الشيخ :

  ميني وذلك إطعام عشرة مساكني ، فقط .
  حججت يف العام قبل املاضي السائل :
  كيف  الشيخ :
حججت يف العام قبل املاضي وال أذكر أنين سعيت ، سعي احلج الذي هو بعد طواف اإلفاضة فما  السائل :

  احلكم يف ذلك ؟
  نة املاضيةالس الشيخ :
  قبل املاضية السائل :
  السنة قبل املاضية ، ال تذكر أنك سعيت ؟ الشيخ :
  غري متأكد يعين . السائل :
  وكان حجك متتعاً ؟ الشيخ :
  متتعاً نعم . السائل :
  عليك هدي ، وعليك إعادة احلج . الشيخ :
  يعين هذه احلجة جتزئ إن شاء اهللا عن تلك ؟ السائل :



  ت كاملة إن شاء اهللا جتزئ ، وعليك ذبح .إذا كان الشيخ :
شيخ أتيت يف رمضان هذا العام وأنا مدرس أخذت إجازة ، وكانت امرأيت عندها ُعذر ، وأنا أردت  السائل :

وبعد ذلك  ...الُعمرة فأخذا معي على أساس أن ُحترم من مسجد الُعمرة فما احلكم يف ذلك  تنوي العمرة 
  سجد السيدة عائشة ؟أخذا على مسجد العمرة م

  يعين دخلت ا من أي ميقات ؟ الشيخ :
  من السيل . السائل :
  من السيل ، أنتَ  دخلَت معتمراً وهي حالل ، وعلى أساس أن تأيت بعمرة من التنعيم . الشيخ :
  نعم ، ومل تكن تنوي الُعمرة وقتها . السائل :
  طيب . وال تنوي وأنت أكملت الُعمرة ؟ الشيخ :
  نعم أكملت العمرة . : السائل

  وهي ماذا فعلت ؟ الشيخ :
  هي ما فعلت شيء ، ولكن عندما طهرت أخذا مسجد العمرة لتنوي العمرة وحترم من هناك . السائل :
  كيف ؟  الشيخ :
  يعين بعد ما زال الُعذر أخذُا إىل مسجد الُعمرة وَأحرمت هي من هناك . السائل :
ك ماذا فعلت ؟ قلت ال شيء ، تقول ذهبت ا إىل مسجد التنعيم واعتمرت من هذا هو يعين ملا سألت الشيخ :
  هناك .

  بعد ما طهرت . السائل :
  نعم بعد ما طهرت . أينعم ، ملاذا مل جتعلها حترم من ميقاتك أنَت ؟ الشيخ :
  أنا ظننت يا شيخ أنُه ال ميكن ُحترم وهي أصالً غري طاهرة . السائل :
  ال بل جيوز أن ُحترم . حائض يعين ، الشيخ :
  مل أكن أعرف وقتها . السائل :
آه جيوز أن ُحترم وهي حائض ، لكن ال جيوز هلا أن تطوف ، كان عليَك أن جتعلها ُحترم من السيل كما  الشيخ :

قُلت ، مث تظل يف إحرامها ، حىت تطهر وتطوف وتفعل متام الطواف أما خروج اآلفاقي من مكة إىل التنعيم من 
العمرة ، هذا ال نعرف له أصًال يف السنة ، الذي يف السنة فقط أن الرسول أعمر عائشة من التنعيم بسبب أجل 

أا حاضت ملا قدمت مكة ومل تتمكن من الطواف مع أا كانت معتمرة ، يعين واقعها واقع زوجتك متامًا ، 



ك أيضاً أن تدخل معتمرة ، أما كل فواقعها هو نفس واقع تلك ، لكن عائشة دخلت معتمرة ، فكان على زوجت
من كان من الرجال والنساء يف مكة خيرجون ويأتون بالعمرة من التنعيم ، هذا ليس له أصل يف السنة ، واضح . 

  فإن شاء اهللا مرة أخرى ، إذا متكنت جتعلها تعتمر من امليقات الذي أنت متر عليه .
  يعين ما يف دم أو أي شيء ؟ السائل :
  ما يف شيء .ال  الشيخ :
  ولو كان يريد أن يعتمر ألبيه بعد حجه ؟ السائل :
  يعين خيرج للتنعيم ؟ الشيخ :
  ألبيه . السائل :
  ميقات احلاج هذا . ...ال ما خيرج عن امليقات  الشيخ :

  سائل آخر : هل من املمكن أن أفجر نفسي بالقنابل اليت يف يدي قبل أن أتعرض لألسر وأنا يف أفعانستان .
  ال ما جيوز . يخ :الش

  يعين يف عسكري سوف يأسرين . السائل :
ما جيوز إال حينما تقوم الدولة املسلمة ويأمرك احلاكم املسلم مبا يراه مصلحة املسلمني ، أما أن يتفرد  الشيخ :

  اجلندي املسلم برأي له فيفجر نفسه هذا ال جيوز .
  أنا أفجر نفسي والعسكري . السائل :
هم يا أخي ، أنا ما أريد أن أشرح ألين فهمت منك ، تفجر نفسك لتقتل ألف كافر ، ما جيوز فاهم فا الشيخ :

  هذا .
  جزاك اهللا خريا . السائل :

 ...سائل آخر : فضيلة الشيخ احلمد هللا وكفى والصالة والسالم على املصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم ، أنا 
د إن شاء اهللا تبارك وتعاىل أن تفصل لنا بعض املسائل اليت تتعلق أخوك يف اهللا عبد الناصر من اجلزائر ، فنري

باجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ، وأول سؤال يُطرح على فضيلة الشيخ ، ما حكم الشرع يف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ، 
  م ال ؟فنحن نريد منك كلمة خمتصرة ، هل جيوز تأسيس حزباً مثل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف اجلزائر أ

  وال جيوز يا أخي هذا سبق الكالم آنفاً بتفصيل ، ال حزبية يف اإلسالم ...قد  الشيخ :
  ال حزبية يف اإلسالم السؤال الثاين السائل :
  امسع  الشيخ :



  شيخنا  ...ابو ليلى : املسجل 
  محاة تفضل بلغين أن عدد أفراد اجلبهة كذا مليون صحيح ؟ ...فهذا  جزائري األخ  الشيخ :
  اهللا أعلم ، العدد ال أعرف لكن مناصرين اهللا أعلم ، ال يكون بالعدد هذا واهللا أعلم . السائل :
  معليش معليش هذا مصري وأنت جزائري وأهل مكة ادرى بشعاا كم تقدر عددهم ؟ الشيخ :
  حوايل مثانية آالف . السائل :
  مثانية آالف ، مىت أسست اجلبهة ؟ الشيخ :
  ية ؟اإلسالم السائل :
  . ... الشيخ :
  فرباير . 14 السائل :
  ما أفهم باألفرجني أنا ، يعين من كم سنة ؟ الشيخ :
  من سنتني ، سنة ونصف . السائل :
سنة ونصف قل من مخس سنوات ، هل هؤالء عرفوا اإلسالم مجيعاً ؟ عقيدًة وعبادًة وأخالقاً وسلوكاً ..  الشيخ :

  ؟
  ال . السائل :
ة عصرية ، أقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم ، تقم يف أرضكم ، فاقد الشيء ال يعطيه ، هذه إسالمي الشيخ :

لذلك أنا ال أستبشر خرياً ،من هذه اجلبهة وال من سواها ألم يستبقون األمور ، ومن استعجل الشيء قبل أوانه 
، من حيث الرتبية  ابتلي حبرمانه ، ولذلك ال أؤيد هذا التحزب ، بل هناك بعض األحزاب أقوى من هذه

  اإلسالمية مع ذلك شذت يف كثري من األحكام الشرعية أو قليلها كما سبق بيان ذلك آنفاً وقريباً .
  طيب السؤال الثاين ؟ الشيخ :

السؤال الثاين ، ما هو موقف السلفيني بالنسبة للجبهة اإلسالمية هل يدخلون معهم ؟ أم يعملون  السائل :
  لف الصاحل لوحدهم ؟موقف اتباع الس

  إذا كنت تريد يعملون لوحدهم ، أي كتلة وحزباً جديداً ؟ الشيخ :
  ال يدعون كل واحداً للدعوة السلفية ؟ السائل :
آه ، يبقون كما هم ويدعون إىل اهللا ، وكما كانت اجلبهة قبل أن تفرض نفسها جبهة ، كيف كانت  الشيخ :

  أليست كانت تدعوا ؟



  كانت تدعو ؟  السائل :
لكن اآلن اشتغلت بالسياسة ، وتريد أن تقاوم إيش ؟ احلكم الكافر املنافق . . اخل . لن يستطيع أن  خ :الشي

يقاوم الكافر إال املؤمن ، املؤمن حقًا الذي ترىب أوًال على عقيدة صحيحة وهي التوحيد ، وثانيًا على السنة 
الزمان وأكثر ، بسبب الرتبية الفرنسية هذا حيتاج إىل والسنة الصحيحة مث تطورت أخالقُه اليت كانت طيلة قرن من 

قرن ورمبا إىل أكثر لتنقلب الرتبية الفرنسية إىل تربية إسالمية طبعًا بني عشية وضحاها طلعت هذه اجلبهة وجبهة 
  إسالمية وما شاء اهللا .

  هل جيوز هجر أهل اجلبهة ؟ السائل :
أمت اجلواب عن السؤال السابق ، أنتم تظلون تعملون يف الدعوة ال ، ال ما نقول أهجر ، لكن أريد أن  الشيخ :

إىل الكتاب والسنة وبالرفق واللني وباليت هي أحسن ، وهؤالء ال تعادوم ، وإمنا تناصروم ، فيما هم عليه من 
ل لكم ، ال احلق وُسئلت أنا كثريًا هاتفيًا بأن االنتخابات البلدية اليت جرت عندكم ، فأنا كان جوايب كما أقو 

  تكونوا منهم واختاروهم إذا كانوا هم خري من اآلخرين من األحزاب األخرى . واضح غريه ؟
واضح ، السؤال الثالث ، قبل جميئنا إىل موسم احلج ، فعقد أعضاء اجلبهة اإلسالمية لالنقاذ ، جتمعاً  السائل :

  يف امللعب كلمة وأثناء التجمع ظهرت سحابة مكتوبة اهللا
  يا اهللا الشيخ :
فقال البعض أن اهللا تبارك وتعاىل مع اجلبهة ، فهل هذا الكالم صحيحًا أم ال ؟ حنن نريد فقط ، هل  السائل :

ظهور عالمة اهللا يف السماء دليل على أن اهللا تبارك وتعاىل راٍض عن اجلبهة ؟ عن عمل اجلبهة الذي قاموا به أم 
  ال ؟

  أفرٌس حتتك أم محار ؟ "                  " وسوف ترى إذا اجنلى الغبار   الشيخ :
ملا تظهر نتيجة اجلبهة هذه وأا ستصاب مبا أصيبت بعض اجلماعات األخرى يف البالد اإلسالمية األخرى ، 

  حينئذ تفهمون هذه الظاهرة اليت أظن أا خيال يف خيال ، وهب أا حقيقة إن كنت رأيتها بأم عينيك .
  أنا مل أرها! السائل :

هذا هو . وكل من حيدثين وأسأله يقول أنا ما رأيت . طيب من الذي رأى! ؟ إشاعة هذه ، هب أا  لشيخ :ا
حقيقة ، لكن هذه ما تدل على شيء ، إال على قدرة اهللا الذي يتصرف يف السحاب كما يشاء الذي يتصرف 

شارة إىل مجاعة أخرى ، قد يف السحاب كما يشاء ، أم أن هؤالء اجلماعة هم على حق! ؟ أم هذه إرهاص وإ
تأيت من بعدهم ؟ أو أو احتماالت .فهذه كلها ظنون ورجوم ، يوجد عبارة يف اللغة العربية هي خرافة ، خرافة يا 



  أم عمرو ، تسمع ذا ؟
  ال . السائل :
ه املناسبة هذه من اخلرافات اشاعة اجلزائريني هذه الظاهرة ، هذه خرافة ، لكن عندنا كلمة تعجبين ذ الشيخ :

  من لغيت األصلية وهي األلبانية وهي فخمة وتناسب اخلرافة أكثر وهي برالال ، تعرف كلمة هي بالفرنسي ؟
  نعم . السائل :
موجودة أيضًا يف اللغة األلبانية فهم يقولون برالال يعين خرافة ما بعدها خرافة ، ولذلك ال ترفع إليها  الشيخ :
  رأسها .

  فضيلة الشيخ ، نريد منك أننا رأينا الشباب اجلزائري ، يشتغلون أكثر بالسياسة .. نريد منك يا السائل :
  . ...هذه مشكلة مجيع  الشيخ :
وال يشتغلون بأمور دينهم وبالتفقه يف الدين والتعلم ، فنريد منك النصيحة هلم إن شاء اهللا كلمة وجيزة  السائل :

  نصيحة للشباب حىت نقدمها للشباب 
ألقينا كلمات هنا ، حول العلم النافع والعمل الصاحل ، وما نستطيع حنن اآلن نعمل ونعيد احملاضرة  حنن الشيخ :

مرة بعد مرة وكرة بعد كرة ، لكننا نقول نأمر الشباب املسلم يف كل مكان أن يتعلم العلم النافع كتاباً وسنًة وعلى 
لمه ويف عمله لربه تبارك وتعاىل هذه النصيحة منهج السلف الصاحل ، وأن يكون عامًال بعلمه ، خملصًا يف ع

  والسالم عليكم .
  هل تنصح الدعاة السلفيني أن يردوا عليهم من فوق املنابر يف املخالفات الشرعية ؟ السائل :
كما هي طبيعة اجلزائريني ال . بالتأين بالتأين والرفق واللني ألن   ...ال بد لكن باليت هي أحسن ، وليس  الشيخ :

  وغريهم جيب أن نعتربهم مرضى ، واملريض حيتاج إىل لني ورفق متناهي . هؤالء
  بارك اهللا فيك وأحسن اهللا إليك ، وال تنسانا من دعائك . السائل :
  اهللا حيفظك . الشيخ :
  ال تنسانا من دعائك السائل :
  نلتقي ان شاء اهللا الشيخ :
  .. املنع من العمل الدخول يف األحزاب الربملانية السائل :
  . ...ال تسأل  السائل :
املنع من العمل الدخول يف األحزاب الربملانية .. هل يكون من باب الوالء والرباء ؟ أم من باب املوازنة  السائل :



  بني املصاحل واملفاسد ؟ وتغليب املفاسد على املصاحل ؟
  . - رمحه اهللا يضحك- أنت احلاجب ما طالع بيدك حتجب ، وأنا جالس كيف تريد أحجب ؟  الشيخ :
  . ...معليش  الشيخ :
  اآلن اتصور الشيخ ما راضي السائل :
الرئيس حقهم تكلم يف التلفزيون وقال إنه مش الزم نعادي أوروبا حىت ال تتكلم عليهم ، منذ أسبوعني  السائل :

  تكلم قال حنن ال نعادي الفرنسيني ، هذا خطاب أنا مسعته .
  كيف قال ؟  الشيخ :
ال خطاب أن الفرنسيني تكلموا أن وصوهلم إىل السلطة سوف يسبب مشاكل ألوروبا فتكلم وقال هو ق السائل :

  منذ أسبوعني قال إنه بالش أن نعادي الناس ، وحنن للسلم فقط ، هذا كالمه منذ أسبوعني .
  اهللا املستعان ، هذه السياسة . الشيخ :

  . ...جملس آخر  ...
عادة قراءة القرآن يف الربامج واحلفالت االبتداء واخلتام ؟ ماذا ترون يف هذه ما رأيكم يف مسألة أخذهم  السائل :
  املسألة ؟
افتتاح االس بقراءة عشر من القرآن هو من عمل السلف . أما ختمها فليس كذلك ، وإمنا ختتم  الشيخ :

  االس بكفارة الس ، وهي معروفة ، هذا جواب ما سألت .
  هللا خريا !احسنت جزاك ا السائل :
السؤال الثاين اجلمهور طبعا يعرفون التمتع باحلج ، أنه ايء يف أداء العمرة يف أشهر احلج يف سفرة  السائل :

  واحدة ، وخالف يف ذلك ابن عباس واحلسن البصري ؟
  احلمد هللا  الشيخ :
  يرمحك اهللا  السائل :
  ليهديكم اهللا ويصلح بالكم كيف خالف يف ذلك . الشيخ :

  مل يشرتطوا سفرًة واحدة . ائل :الس
  ما أظن خالف يف ذلك . الشيخ :
  وإمنا قال فيما . السائل :
  ال تسرد كالمك تبين على شفا جرف هار . الشيخ :



  كيف ؟  السائل :
  ال تقول خالف يف ذلك ، ألن املخالفة تستدعي عدم املوافقة على هذا العمل . الشيخ :
  ط السفرة الواحدة .هو يف موافقة إال اشرتا السائل :
  لذلك ال تقول خالف ، ما قال ؟ الشيخ :
  قال ابن عباس واحلسن البصري طبعاً ، هي أداء العمرة يف أشهر احلج ومل يشرتط سفرة واحدة . السائل :
  والذين يقولون بالتمتع ماذا يقولون ؟ الشيخ :
ين هي اليت ذكرها احلافظ ابن حجر أنه ذكر احلافظ بن حجر عن بعضهم أنا اريد أن أبين مسألة يع السائل :

جيوز للمتمتع أن يسافر خارج املواقيت أو خارج احلرم ، ما بني العمرة وما بني احلج ، فهل هذه النتيجة صحيحة 
  ؟

  ساحمك اهللا ، هذا قولنا ، لكن هذا ال يلتئم مع حديثك . الشيخ :
  كيف ؟  السائل :
اس واحلسن البصري ؟ ففررت عن اجلواب ، هذا احلكي بيننا ما أحد أوًال أنا سألتك ماذا قال ابن عب الشيخ :

سامعنا ، فررت من اجلواب ، أنا أنت طلعت تقول اجلمهور يقولون بالتمتع بالعمرة إىل احلج يف سفرة واحدة ، 
قلت وخالفه ابن عباس واحلسن البصري أحببت أن أقول لك ال تقول خالف ، ألن معىن هذا الكالم أم ال 

  افقون على هذا الكالم ، بينما هم موافقون ، لكن رجعت أخرياً وسألتك فماذا يقوالن ؟ ما أجبتين ؟يو 
  ماذا يقول ابن عباس ؟ السائل :
  نعم . الشيخ :
  قلت أنه أداء العمرة يف أشهر احلج . السائل :
  يا أخي وكمان هم يقولون هكذا . الشيخ :
  سفرة واحدة ، يف سفرة واحدة . لكن الفرق بينهما أم اشرتطوا السائل :
  وابن عباس يقول ماذا . الشيخ :
  مل يشرتط يف سفرة واحدة . السائل :
  هل تعرف ما معىن سفرة واحدة ؟ الشيخ :
  يعين أداء العمرة واحلج لآلفاقي إذا جاء مكة مل جيز له أن خيرج منها مرة أخرى . السائل :
  ما هذا معىن سفرة واحدة . الشيخ :



  هذا الذي فهمته من كالم احلافظ . : السائل
سفرة واحدة للعمرة . وسفرة واحدة للحج ، يعين يقول جيوز سفرة واحدة للعمرة واحلج ، هذا معىن   الشيخ :

كالمه ، ولذلك عمر بن اخلطاب ى عن التمتع ، وقال أفردوا لكل منهما سفرًا ، لكن قول من يقول بأن 
أن يعود كما نقلت عن احلافظ بن حجر هذه قضية أخرى ، ليس هلا عالقة التمتع هو بسفرة واحدة ، وجيوز 

باحلج والعمرة ، قد يقول البعض ال ، الزم هو يبقى يف احلرم يف مكة إىل آخره وهذا ال دليل عليه ، ألنه ملا يتمتع 
ف الذي انت ويتحلل بالعمرة صار حالال كما لو كان يف بلدته حل له كل شيء ؛ لذلك القضية ما فيها اخلال

عم تتصوره أنت ، الذي يقول بالتمتع ، هو بسفرة واحدة الذي ال يقول بالتمتع ، يقول إما بالقران ، وإما باحلج 
املفرد ، عمر يقول أفرد لكٍل من النسكني سفراً ، يعين اعتمر مث ارجع لبلدك ، مث احرم باحلج ، سواًء كانت هذه 

و كان له غاية معقولة جداً ، وهي أن تكثر األقدام ملكة ، لكن سبحان العمرة يف موسم احلج ، أو قبل ذلك وه
اهللا يعين ربنا عز وجل حبكمته البالغة ، رفع العصمة عن كل الناس ، ولو كان حمدثاً ملهمًا كعمر بن اخلطاب ، 

  ألنه خالف السنة الصرحية يف هذا .
  هل جيوز للمحرمة أن تضع الكحل ؟ السائل :
  ا ليلى عم يطلع فيك ما أعرف بقى يف شيء بينك وبينه ؟انظر أب الشيخ :

  ابو ليلى : ال واهللا ما يف شيء ، واهللا يف بعض األسئلة فقط تكون مضبوطة ما يف أحد على الشبابيك
  . - يضحك الشيخ رمحه اهللا- 

  طيب بعد هذا السؤال . السائل :
  جيوز طبعاً. الشيخ :
  نساء من أن لونه يظهر وال تظهر رائحته ؟أال يدخل يف مسألة أنه طيب لل السائل :
  ال ليس طيباً وإمنا هو كحل ، ال يقال تطيبت املرأة بالكحل ، وإمنا تكحلت . الشيخ :
طيب ما هو الطيب املنهي عنه للمرأة يف مثل هذه احلالة ، لو وضعت صباغًا على خديها أو شيء  السائل :

  يدخل يف احلرمة ؟
باغ ، هو ما ظهر لونه وخفي رحيه كزينة كجمال ، أما الكحل فليس خاصاً بالنساء طبعاً ألن هذا الص الشيخ :

  يشرتك فيه الرجال ، فهو كدواء أكثر مما هو زينة ؛ ولذلك يف حديث ايش هذه اليت مات عنها زوجها 
  . ...اشتكت يف عينها  السائل :
" ال حتلني إال بعد أن عكك وقال هلا اليت مات عنها زوجها فتكحلت وتزينت للخطاب فجاءها ابن ب الشيخ :



، عدة الوفاة ، فذهبت إىل الرسول عليه السالم وذكرت له ذلك فقال قد حللت ، ما دام إنك  تقضي العدة "
يضحك الشيخ رمحه  ...قد وضعت ، الشاهد تكحلت وتزينت للُخطاب ، يعين لبست األرض مسكونة شيء 

  . ...اهللا 
  جلمال والتجمل .ال لكن هو شيء من ا السائل :
  ال هو مجال لكن ليس يعين من الطيب الذي أنت تدندن حوله ، إذا أنت تكحلت ما بتكون جتملت ؟ الشيخ :
  أحياناً . السائل :
  أحيانا ، املهم ، ال نرى يف ذلك بأساً . الشيخ :
  وإذا كان الكحل اآلن املصطنع فيه مجال . السائل :
  ملاذا ؟ الشيخ :
  زيدونه اخلضرة يعين .ألم ي السائل :
  اخلضرة يعين هذا ما جيوز عندنا . الشيخ :
طيب بارك اهللا فيك يف سؤال استفساري ، بعض األحاديث تذكرون أنكم مل جتدوه ، جنده كيف نصله  السائل :
  إليكم ؟
  باهلاتف . الشيخ :
  باهلاتف . السائل :

الت البالستيكية تباع يف األسواق هل تدخل يف سائل آخر : شيخنا حفظك اهللا ، بالنسبة للعب املصنوعة باآل
  حديث عائشة ؟

  ال . الشيخ :
  ال تدخل ؟ السائل :
  أبداً ، هذه حمرمة الشيخ :
  جمسمة السائل :
جمسمة من صنع الكفار وحتمل يف طواياها أخالقهم جموم ، تربجهم ، فينقلون ذلك بطريق العدوى إىل  الشيخ :

  ، هذا أوًال ، وبعدين اللعب اليت أجازها الرسول صلى اهللا عليه وسلم صنع حملي بييت .بيوتنا وهذا ال جيوز طبعاً 
  وطين . السائل :
  ال اضيق من وطين ، بييت . الشيخ :



  وما فيها التفاصيل هذه الدقيقة للعيون واألنف . السائل :
  واللباس القصري والشاليش األشقر . الشيخ :
  صحابة كانوا يرون ضب بدجاجة ، قلتم عنه مل أجده .يف األرواح حديث أن ال السائل :
  كانوا يرون ماذا ؟  الشيخ :
أكل الضب أو ذا املعىن بدجاجة مقابل يعين دجاجة ، كأم كانوا يرون أكل الضب أحسن من  السائل :

  دجاجة ، أو يف هذا املعىن ، ذكرمت حتته أنين مل أجده .
  هذا ما حديث . الشيخ :
  ن الصحابة .أثر ع السائل :
  وجدته ايش ؟ الشيخ :
  عند مصنف عبد الرازق . السائل :
  ممكن هذا ألنه ملا ألفت الكتاب ما كان يف مصنف عبد الرازق . الشيخ :
ال جيوز الشروع يف الطواف إال بوضوء ، ولكن إذا انتقض الوضوء خالل الطواف هل عليه أن يتم  السائل :

  طوافه وال شيء عليه ؟
لو أن املرأة اليت حتيض ، حاضت وهي تطوف ماذا تفعل ؟ ُمتسك عن الطواف ، كذلك هو ، لكن  كما  الشيخ :

  هو يستطيع أن جيدد وضوءه ، وهي جتدد طهارا ما شاء اهللا بعد أيام
  . ...يتم يا شيخ  السائل :
  يعين إذا قضى شوطني جييء خبمسة ، بقي يف نصف الشوط األخري يكمل النصف وهكذا . الشيخ :
الشيخ بن عثيمني يقول إنه جيوز أنه يطوف إذا انتقض وضوؤه خالل الطواف ، ما أدري هل يف ذهنك  السائل :

  شيء يف هذا ؟
  ال ، لكن هذا ميكن ال يرى شرطية الطهارة يف الطواف . الشيخ :
ضوؤه خالل هو قال ال ، ال جيوز له أن يطوف بدون وضوء ، ولكنه إذا شرع يف الطواف مث انتقض و  السائل :

  الطواف عليه أن يتم طوافه وال شيء عليه .
  هذا كالم متنافر . الشيخ :
  ومن هنا أتت الغرابة . السائل :
  ختضع األعناق له ، وال وجود له . ...وحيتاج إىل نص  الشيخ :



  جزاك اهللا خريا . السائل :
  ، مقيد هذا باإلذن ؟ ؤمهم رجل منهم )( إذا زار أحدكم قوماً فال يؤمهم ، ولييقول عليه السالم :  السائل :
  إذا زار . الشيخ :
  . ( إذا زار أحدكم قوماً فال يؤمهم .) السائل :
  . ( إال بإذنه ) الشيخ :
  مقيد باإلذن . السائل :
  ما صحة قول السلف لكل طواف ركعتان . السائل :
  ايش ؟ الشيخ :
  ما صحة قول السلف لكل طواف ركعتان . السائل :
  تقصد سبعة أشواط يعين ؟ الشيخ :
  نعم . السائل :
أنا أظن أن هذا موجود يف حديث ابن عمرو املرفوع الذي فيه احلض على الطواف ، وختم كل طواف  الشيخ :

  بركعتني ، موجود يف الرتغيب والرتهيب ، ما تذكر شيء من هذا ؟
  ال أذكر ذا اللفظ . السائل :
  مث صلى ركعتني . الشيخ :
  ن ابن عمر .ع السائل :
  ابن عمرو . الشيخ :
  ابن عمرو . مرفوع ؟ السائل :
  آه الشيخ :
  نعم ، لكل طواف ركعتان . السائل :
  ما هذا املعىن ، يف بآخره ، يعين مث صلى ركعتني ، له أجر يعين ما حيضرين اآلن فضل .. الشيخ :
  آه . السائل :
  فضل الطواف معروف . الشيخ :
  اف ميكن ركعتني كان له كذا وكذا يراجعفصلى بعد الطو  السائل :
  أي نعم . الشيخ :



  ؟ ( ُعمرة الحج األصغر )هل وقفتم على حديث يقال  السائل :
  يف هكذا حديث لكن ما أذكر اآلن . الشيخ :
  مل أحصله ال يف الكتب الصحيحة وال املوضوعة املشتهرة . السائل :
  أظن صح البدن عن عشرة ؟ السائل :
  م .أينع الشيخ :
  إذا زوج رجل ابناً له من ماله ، فهل جيب عليه أن يزوج بقية األبناء ؟ السائل :
  كيف ال ، جيب العدل بينهم .  الشيخ :
  إن كانوا صغاراً هل يوصي هلم أو يدخر هلم ؟ السائل :
  ال هذا وال هذا ، وإمنا إن عاش زوجهم كما فعل باألكرب ، ال يوصي هلم وال خيصهم. الشيخ :

ألف ،  25إذا كان عنده عشرة أبناء كبري وصغري ، وأراد أن يعدل بينهم فأعطى لكل واحد منهم  ل :السائ
  والصغري وضع له يف حسابه ويف كيسه ، هل هذا جيوز ؟

  جيوز إذا كان باسم العطية . الشيخ :
  باسم العطية مث هذا الكبري تزوج ا . السائل :
  . ... الشيخ :
  بدون شهود ، ال يقع ؟ إذا طلق الرجل السائل :
  خالف السنة نعم . الشيخ :
  إال أن ُيشهد ؟ السائل :
  نعم . الشيخ :
  يعين إذا أشهد بعد ثالثة أيام ، هل يقع الطالق عند اإلشهاد ؟ السائل :
  إذا بقي مصراً عليه وقع واإلشهاد دليل اإلصرار . الشيخ :
  ما هو الدليل على ذلك ؟ السائل :
  ة يف الطالق .السن الشيخ :
  هل يُفهم السنة شرطية ، هل يفهم من كلمة السنة يف احلديث الشرطية ؟ السائل :
  طبعاً ألن معناها يعين السنة يف معىن فمن رغب عن سنيت فليس مين .ما معىن السنة دون الفريضة . الشيخ :
  الطالق ؟ومىت تُعترب العدة من تاريخ اإلشهاد ؟ أم من تاريخ إيقاع لفظ  السائل :



  اإلشهاد . الشيخ :
  إذا طلق بشرٍط ووقع الشرط وهي حائض عفوا وهي مثًال يف طهٍر جامعها فيه ؟ السائل :
  اذا طلق وعليكم السالم  الشيخ :
  يعين إذا علق الطالق بشرٍط ؟ السائل :
  بالش تقول علق ، قل طلق . الشيخ :
  إذا طلق بشرٍط . السائل :
  ، بالش علق .قل طلق وهي حائض  الشيخ :
  ال ، علق الطالق بشرط . السائل :
  اهللا يهديك الشيخ :
  آمني السائل :
  أنا عارف عم أقول لك بالش تقول علق ، ألنه ستفهم جواب علق فيما إذا قلت طلق . الشيخ :
  ليس الغاية معرفة هذا للحائض بالذات . السائل :
  رط ، ووقع الشرط يف حالة احليض .الذي ما يأيت معك تعال معه ، علق الطالق بش الشيخ :
  يف حالة طهر مل جيامعها فيه ؟ السائل :
  يف حالة الطهر ؟ الشيخ :
  مل جيامعها فيه ، عفواً جامعها فيه . السائل :
  هيك قلت يف األول ، جامعها فيه ، هذا جوابه يقع ، وال يقع ملاذا ؟ ألنه هل كل طالق معلق ، يقع ؟ الشيخ :
أن هذا الطالق يقع ، صار عندنا اآلن ، الطالق املعلق بشرط قسمان : قسٌم يقع ، وقسٌم  على فرض السائل :

ال يقع ، والطالق الذي معلق بشرط الذي يقع ، يقع وال يقع ، فإن وقع الشرط يف حالة بدعية ال يقع الطالق 
..  

  قع ؟يقع ، ولذلك قلت لك بالش تعلق ، إذا طلق يف حالة احليض يقع أم ال ي الشيخ :
  يقع . السائل :
  وإذا طلق يف طهٍر جامع فيه يقع وإال ال يقع ؟ الشيخ :
  ال يقع . السائل :
  . -يضحك الشيخ رمحه اهللا- ايش هذا ؟ اهللا يهديك ال تفضحنا أمام العيون اليت تراقبنا  الشيخ :



ق احلائض فأوقعناه طيب الذي أعرفه منكم أن الطالق البدعي ال يقع ، إمنا جاء النص بوقوع طال السائل :
  وهذا ما أحفظه منذ عشرين سنة يف بييت .

نعم ، هذا متام ، لكن حنن ما حصرناه ، كنا نقول باألول بقول ابن تيميه ، إنه الطالق البدعي ال يقع  الشيخ :
  ، فلما وقفنا على األحاديث اليت خرجناها

  السالم عليكم السائل :
  ركاته .وعليكم السالم ورمحة اهللا وب الشيخ :
مضاربة الرجل بعمله مع أخذ أجرة حمدودة ، لكن أهل العلم أو بعض أهل العلم يقولون أنه إذا حصل  السائل :

خالف ، ال ميكن حل هذه املشكلة ، فإما أن يكون اإلنسان أجرياً ، وإما أن يكون شريكاً فما ردكم على هذا 
  وإما يكون شريكاً ؟ ؟ ال يُعرف يف الشرع أجري وشريك ، إما أن يكون أجرياً 

  هذه عبادة أم معاملة ؟ الشيخ :
  معاملة . السائل :
  واألصل فيها! ؟ الشيخ :
  اإلباحة . السائل :
  فلما خرجت عنها ؟ الشيخ :
  طيب جزاك اهللا خريا . السائل :
  جزاك اهللا خريا رحيتنا . الشيخ :
  الطالق بغري شهود بدعي ؟ السائل :
  الشرع حرام .كيف بدعي! ؟ خالف   الشيخ :
  وطالق احلائض خالف الشرع ؟ السائل :
  طبعاً حرام . الشيخ :
  وطالق املرأة اليت جومعت يف طهرها ؟ السائل :
  كذلك .  الشيخ :
كيف أوقعتم طالق احلائض وطالق املرأة اليت يف طُهٍر جومعت فيه ومل توقعوا طالق البدعي أو احلرام   السائل :

  لعدم وجود الشهود ؟
  لوجود دليل . الشيخ :



  الدليل هذا يفيد أن هذا الطالق بدعي الطالق الغري مشهود ؟ السائل :
  فقط البدعي أنت جئت به من مفهوم السنة ، أليس كذلك ؟ الشيخ :
  نعم . السائل :
طيب ، فنحن اآلن نقف عند السنة ، السنة ملن يُطلق أن ُيشهد شاهدين ، فمن خالف السنة فقد  الشيخ :
  خالف .

  والقرآن يوجب الطالق ، واملرأة مستقبلة عدا . لشيخ :ا
هذا جائي يف حديث ابن عمر الذي فيه أنه طلقها وهي حائض ، ونُفذت عليه ، فهذا ملحق بطالق  الشيخ :

  احلائض .
  الطالق اليت جومعت فيه ، يف طهٍر جومعت فيه ، ألا غري مستقبلة العدة . السائل :
  ن عمر هذا جاء فيه .كله يف حديث اب  الشيخ :
  فالعلة واحدة . السائل :
السؤال كان انه شخص يأيت يف الساعة الثانية عشر ليًال ، ويذهب يف الفجر ، يعين جيلس يعين من  السائل :

ليًال إىل صالة الفجر ، باقي النهار كلها ميضيها خارج مىن ، فقال له الشيخ ال جيوز اخلروج من مىن إال  12
  حلاجة .

هذا طيب جداً ألنه وافق ما يف نفسي ، وكان يف نفسي هذا احلمد هللا ، لكن يقول اليوم ، اليوم األخري  ل :السائ
  ال جيوز اخلروج إال عند املغيب .

  مثل اليوم يعين ؟ الشيخ :
  نعم هو اليوم األخري . السائل :
  يعين هذا ممنوع خنرج ؟ الشيخ :
  مث خترجون .بقول ترمون وجتلسون إىل املغرب  السائل :
  من قال هكذا ؟ الشيخ :
  بعض األخوة ، يبدوا فهم الرواية األوىل فهماً خاطئاً . السائل :
  اهللا املستعان . الشيخ :


